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Перший проректор - Кучерявий Іван Тихонович;

Проректор з навчально-виховної роботи - Коротєєва Антоніна Вікторівна;
Фінансовий директор – головний бухгалтер - Журавльова Валентина
Миколаївна;
Директор департаменту стратегії розвитку університету - Коляда Оксана
Петрівна;
Директор Інституту філології та масових комунікацій - Барна Наталія Віталіївна;
Директор
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-

Малишев

Віктор

Володимирович;
Директор Інституту комп’ютерних технологій - Поліновський В’ячеслав
Васильович;
Директор Інституту економіки та менеджменту - Нестеренко Світлана Сергіївна;
Директор Інституту соціальних технологій - Адирхаєв Сослан Георгійович;
Директор Інституту права та суспільних відносин - Терещенко Андрій
Леонідович;
Декан факультету біомедичних технологій - Мовчан Валентина Олексіївна;
Директор Коледжу «Освіта» - Смолянова Світлана Іванівна;

Порядок денний:
1. Обговорення та затвердження Змін до «Правил прийому вступників до
Університету «Україна» у 2015 році».
Доповідач: Веденєєва О.А.
2. Про хід прийому вступників на денну форму навчання за період
з 10 липня по 2 серпня 2015 року.
Доповідач: Веденєєва О.А. та голови відбіркових комісій
3. Про невідкладні завдання щодо забезпечення подальшої роботи
Приймальної комісії.
Доповідач: Веденєєва О.А.
4. Різне
1. Слухали: Веденєєва О.А. подала на розгляд для затвердження розклад
фахових вступних випробувань для абітурієнтів денної форми навчання
1. Ухвалили: Затвердити Зміни до «Правил прийому вступників до
Університету «Україна» у 2015 році» та керуватись у роботі.
2. Слухали: : Голів відбіркових комісій про хід та результати прийому
вступників до Університету за період з 10 липня по 2 серпня 2015 року, зокрема
розглядали кількість поданих документів на кожен напрям підготовки та
спеціальність, аналізуючи, що можна зробити для виконання ліцензійного
обсягу. В період вступної кампанії 2015 року найбільший акцент ставився на
активній профорієнтаційній роботі та рекламній діяльності.
Таланчук П.М. нагадав всім учасникам засідання про терміни
закінчення прийому документів для вступників, які складають творчі конкурси
на напрямки підготовки «Дизайн», «Здоров'я людини», «Журналістика».
Звернув увагу на високу якість проведення вступних випробувань, створення
спокійної, доброзичливої атмосфери. А також наголосив на дотриманні Умов
прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та Правил прийому
вступників до Університету «Україна» у 2015 році.

Голова відбіркової комісії Вінницького соціально-економічного
інституту Давиденко А.В. просив надати роз'яснення щодо навчання в
Польському університеті економічних та комп'ютерних наук «Vistula».
Директор Інституту дистанційного навчання Майборода О.В. надала пояснення
щодо отримання диплому Польського університету з паралельним навчанням в
Університеті «Україна» або навчання на курсах вільних слухачів. Коляда О.П.
нагадала всім щодо оприлюднення інформації на стендах Приймальних комісій
та сайтах територіально відокремлених структурних підрозділів. Зокрема,
наголосила, що сайти мають бути дружелюбними для абітурієнтів.
2. Ухвалили: проводити активну профорієнтаційну роботу з метою
виконання ліцензійного обсягу, прийняти до відома усі зауваження та
інформацію подану від осіб, які виступали на засіданні Приймальної комісії
3. Слухали: Відповідального секретаря приймальної комісії про хід та
результати прийому вступників до Університету за період з 10 липня по 2 серпня
2015 року як у базовій структурі Університету «Україна», так і в територіальновідокремлених підрозділах. Було зазначено, що кількість поданих заяв у коледж
«Освіта» на базі 9-ти класів становить - 222 заява, на освітньо-кваліфікаційний
рівень «бакалавр» - 980 заяв.
У територіально відокремлених структурних підрозділах кількість
поданих документів становить: на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший
спеціаліст» - 1346, на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - 1632 заяв.
3. Ухвалили: директору Інституту економіки та менеджменту Нестеренко
С.С. організувати набір вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» згідно з ліцензією АГ № 582282 від 19.10.2015 р.
відповідно до рішення ДАК від 30.06.2015р., протокол № 120 на спеціальності
економічного спрямування «Адміністратор», «Контролер-касир», надати
інформацію про терміни, умови і запропоновану вартість навчання.

Зауважень щодо порядку ведення засідання не надходило.

